
 
Qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro 
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 FOLHETO DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO  
CATEGORIA DO PRODUTO: testes olfativos microencapsulados da Sensonics 

NOME DO PRODUTO: Smell Identification TestTM (UPSIT®) 

DESCRIÇÃO:   

o Smell Identification TestTM [UPSIT] é o nosso teste abrangente de 40 itens. É o teste olfativo mais 
fiável (teste- reteste f=0,94) e preciso disponível. É o padrão mundial para testes olfativos. Fornece 
uma indicação absoluta de perda de olfato (anosmia; microcosmia ligeira, moderada ou grave) bem 
como uma indicação relativa com base em percentis de idade e género. Também fornece um índice 
para deteção de simulação de doença. São incluídas normas de quase 4000 homens e mulheres 
abrangendo todo o intervalo de idades. Para os compradores pela primeira vez, recomendamos o 
Manual de Administração SITTM, que inclui a chave de classificação no interior da capa frontal.  

INSTRUÇÕES:  

• Preencha as informações no verso de CADA folheto com o lápis que se junta. ESCREVA DE FORMA LEGÍVEL.  

• Começando na página 1 Folheto 1, utilize o lápis que se junta para raspar a etiqueta castanha da esquerda para a direita várias vezes (ver 
figura). Será libertado um odor. Não raspe demasiado a etiqueta.  

• Cheire a etiqueta raspada e preencha completamente o círculo que corresponde à sua experiência olfativa na coluna à direita. Apague os 
erros completamente. Se o odor que sentiu não se encontrar representado, assinale a resposta que mais se aproxima da sua experiência. 
Se não sentir um odor presente, dê um palpite e assinale uma resposta. DEVE ASSINALAR UMA RESPOSTA PARA CADA PERGUNTA 
(MESMO QUE NÃO SINTA QUALQUER ODOR) PARA QUE O TESTE SEJA VÁLIDO.  

• Depois de responder às 10 perguntas neste folheto, preencha os outros três folhetos por ordem (ou seja, de 2 a 4).  

• Coloque os quatro folhetos concluídos e o lápis no envelope e devolva-os ao administrador do teste. Certifique-se de que respondeu às 
40 perguntas e que as informações se encontram preenchidas no verso de cada folheto. Obrigado.  
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Each test is single use only 

 
Keep Dry 


